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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 
của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục 

xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

 

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn 

minh; 

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-BVHTTDL ngày 18/3/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện 

Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, 

trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

- Triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả quy định về tiêu chí, 

trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh tại Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc 

phổ biến, tuyên truyền tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị 

văn minh; đồng thời, khuyến khích, vận động Nhân dân tham gia xây dựng cảnh 

quan đô thị văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ở khu vực đô 

thị. 

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong 

việc vận động triển khai đồng bộ Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 

của Thủ tướng Chính phủ và đánh giá công nhận đô thị đạt chuẩn văn minh đảm 

bảo tính thống nhất, minh bạch, phản ánh đúng thực chất, khách quan.  

2. Yêu cầu: 

- Xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong việc triển khai thực hiện 

Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Nội 

dung kế hoạch phải thiết thực, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động 

tích cực của các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp ở các cấp. 
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- Kịp thời đôn đốc, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn và tháo gỡ 

những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ 

và hiệu quả trong việc triển khai thực hiện. 

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả, đúng tiến độ giữa các cơ 

quan, đơn vị và địa phương. Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phải nghiêm túc, 

thiết thực, tránh hình thức; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả nhằm đưa công tác xét 

công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh đi vào nề nếp.  

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đăng tải các bài 

viết, chuyên mục hỏi đáp pháp luật để tuyên truyền quy định tiêu chí, trình tự, thủ 

tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Tăng cường công tác tuyên truyền, 

giáo dục nâng cao nhận thức các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về quy định 

tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; xác định đây là 

nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của toàn tỉnh.  

2. Tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác 

tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác 

xét công nhận đô thị văn minh. 

3. Kiểm tra việc thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn 

đô thị văn minh. Lồng ghép nội dung kiểm tra Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn các huyện, thành phố nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả Phong trào gắn với việc thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét 

công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.  

4. Hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt 

chuẩn đô thị văn minh. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn chi ngân sách Nhà 

nước theo quy định của Luật Ngân sách hiện hành.   

2. Ngân sách tỉnh bố trí dự toán chi thường xuyên cho Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch (cơ quan chủ trì, đầu mối); các Sở, ban, ngành còn lại sử dụng dự toán 

được giao hàng năm để thực hiện. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và địa phương triển khai 

thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính 

trên địa bàn tỉnh. 
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- Tổ chức lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch trong triển khai 

thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án của ngành trên địa bàn các huyện, 

thành phố. 

- Chú trọng phát huy hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác xét công 

nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, đặc biệt ở cấp cơ sở. 

- Đẩy mạnh công tác tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho 

đội ngũ cán bộ làm công tác xét công nhận đô thị văn minh. 

- Phối hợp các Sở, ngành liên quan đánh giá nhận xét và chấm điểm việc 

triển khai thực hiện quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô 

thị văn minh. 

- Làm đầu mối, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện, định 

kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. Đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch các biện pháp cần thiết, đảm bảo kế hoạch thực hiện hiệu quả 

và đồng bộ. 

2. Sở Tài chính: 

Thẩm định dự toán kinh phí, xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách cho các 

Sở, ban, ngành và địa phương để thực hiện nhiệm vụ của Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.  

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 

Phối hợp chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Quy định tiêu chí, trình tự, thủ 

tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trong thực hiện Cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn các 

tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức xã 

hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia giám sát, vận động 

nguồn lực, hỗ trợ thực hiện tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn, thành phố thuộc 

cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh. 

4. Các Sở, ban ngành: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân công tại Kế hoạch này, các Sở, ban, 

ngành chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan, tổ chức triển khai thực 

hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Tiếp tục xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương. 

- Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan, chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 

định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh của nhân 

dân trên địa bàn các huyện, thành phố. 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg 

ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét 

công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Yêu cầu các 

Sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch để tổng hợp) trước ngày 01 tháng 12; trong quá trình triển khai thực hiện 

gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ VHTTDL (b/c); 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban VHXH, HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.  ĐNĐ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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